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،وقد استعملت  2012 – 2009ترة السعار المستهلك موسمياً خالل الفسي تهدف الدراسة الى تعديل بيانات الرقم القيا

الدراسة اساليب تحليل السالسل الزمنية من ناحية تشخيص مشكلة الموسمية في السالسل الزمنية ودراسة االرتباطات الذاتية 

  .ومن ثم احتساب المعامالت الموسمية في السالسل الزمنية وازالة الموسمية باستخدام االساليب المالئمة لذلك

انات الموسمية باسلوبين االول هو االسلوب المباشر من خالل تطبيق طرق التعديل الموسمي يالب معالجةلقد حاولت الدراسة 

تعديل سالسل من خالل  االسلوب غير المباشر مباشرة على السلسلة الزمنية للرقم القياسي السعار المستهلك اما الثاني فهو

من مجموعتي الفواكه  مستهلك وهي السالسل الزمنية لكللاالرقام القياسية للمكونات الموسمية للرقم القياسي السعار ا

وبعد ذلك يتم يحتسب رقم قياسي السعار  والخضراوات الفرعيتين وقسم المالبس واالحذية ومجموعة الوقود الفرعية

  .المستهلك بطريقة السبير المعهودة ويكون الرقم المحتسب معدالً موسمياً

 Coreلقياسي السعار المستهلك بعد االستبعاد او مايعرف بالتضخم االساس وقد اعتمدت الدراسة على مؤشر الرقم ا

Inflation  وقد اعتمدته الدراسة باعتباره يستبعد التغيرات الموسمية وكذلك العشوائية من الرقم القياسي السعار المستهلك

                   كطريقة من طرق التعديل الموسمي باالضافة الى الطريقتين المستخدمتين وهما

Adjustment Census Methods I & II )  ( Seasonal .  

لقد اعتمدت النتائج التي تم التوصل عليها على التحليل االحصائي للسالسل الزمنية والتطبيق العملي الساليب التعديل 

الموسمي المختلفة ومقارنة النتائج وتحديد افضل االساليب والطرق لمعالجة مشكلة الموسمية في الرقم القياسي السعار 



القصيرة الزمنية لسالسل الزمنية بضرورة التعديل الموسمي لذلك فيما يتعلق المستهلك وقد تضمنت الدراسة توصيات بشأن 

  .والطويلة كذلك

والتي تحتسب  2007السعار المستهلك المحتسبة باساس سنة  ةالقياسي لالرقاملقد اعتمدت الدراسة على السلسلة الشهرية 

  .وى محافظات العراق كافة بما في ذلك محافظات اقليم كردستانتعلى مس

 االستنتاجات 

 

لم يظهر وجود  2012- 2009ان الرسم البياني للسلسلة الزمنية للرقم القياسي العام السعار المستهلك خالل المدة المدروسة   .1

موسمية واضحة ويرجع سبب ذلك الى وجود اتجاه عام قوي في السلسلة الذي يعبر عن ارتباطات ذاتية قوية بين قيم السلسلة مما 

كبير ظهور العوامل الموسمية فيها ولدى اخذ الفروق من الدرجة االولى بهدف كشف انماط االرتباطات الذاتية حجب الى حد 

المستترة في السلسلة فقد وجد ان هناك انماط موسمية من االرتباطات الذاتية ولدى تطبيق طرق التعديل الموسمي لم تظهر هناك 

وقد يكون ذلك ايضاً بسبب قصر السلسلة الزمنية حيث انه . ة الكبيرة في السلسلةاثاراً موسمية واضحة بسبب االرتباطات الذاتي

 .من المؤكد ان الموسمية تكون اكثر وضوحاً في السالسل الزمنية الطويلة

اعتمدت الدراسة على التعديل الموسمي للمكونات الموسمية للرقم القياسي العام السعار المستهلك وهي كل من الرقم القياسي  .2

جموعة الفواكه والرقم القياسي لمجموعة الخضراوات في حين لم تجر الدراسة تعديالً موسمياً على كل من الرقم القياسي لقسم لم

المالبس واالحذية والرقم القياسي للوقود كون التحليل االولي لم يظهر وجود انماط موسمية واضحة في السالسل الزمنية العائدة 

 .لهما

وطريقة  Decomposition Census Iقتين في التعديل الموسمي للسالسل الزمنية هما طريقة استعملت الدراسة طري .3

Decomposition Census II  ولكن تم اعتماد نتائج طريقةDecomposition Census II  في التعديل الموسمي فعلى العموم

ا آنفاً في ازالة جزءاً من االثار الموسمية في سلسلتي وعلى الرغم من تقارب النتائج بين الطريقتين فقد نجحت الطريقة المشار اليه

الرقم القياسي للفواكه والخضراوات فقد مهدت البيانات بصورة افضل وخفضت من االرتباطات الذاتية لفترات التباطؤ الزمني 

 Decompositionالموسمية كما انها تحتسب معامالت موسمية لكل مشاهدة في السلسلة الزمنية على العكس من طريقة 

Census I  التي تحتسب معدالً شهرياً للتأثيرات الموسمية خالل السنة، اضف لذلك فان طريقة Decomposition Census II 

 .تقوم بتنقيح المعامالت الموسمية وصوالً الى معامالت نهائية اكثر دقة وموثوقية



هلك لدى تعديل البيانات مباشرة مع نتائج التعديل الموسمي للرقم تقارب نتائج التعديل الموسمي لسلسلة الرقم القياسي السعار المست .4

القياسي السعار المستهلك بطريقة غير مباشرة اي باحتساب رقم قياسي السعار المستهلك معدل موسمياً باعتماد االرقام القياسية 

 .لكل من مجموعتي الفواكه والخضراوات المعدلتين موسمياً

ان منحنى الرقم القياسي السعار المستهلك المعدل موسمياً يمهد وبصورة جيدة التأثيرات الموسمية في الرقم القياسي السعار  .5

المستهلك وبصورة افضل من الرقم القياسي السعار المستهلك بعد االستبعاد كونه يشذب القيم الموسمية لسلسلة الرقم القياسي 

الرقم القياسي السعار المستهلك بعد االستبعاد عن السلسلة في بعض االحيان بما اليتفق كثيراً مع السعار المستهلك بينما يبتعد 

 .  التعديالت الموسمية ولكن بصورة عامة يمثل تعديالً موسمياً جيداً للسلسلة الزمنية

 التوصيات

 

ك في الوقت الحاضر حيث كان المنحنى الترى الدراسة ضرورة اجراء تعديل موسمي لبيانات الرقم القياسي السعار المستهل .1

البياني للسلسلة المعدلة موسمياً مقارباً جداً للمنحني قبل التعديل وفي حالة اجراء تعديل موسمي فانه يمكن اجراؤه بصورة مباشرة 

لى االقل في سالسل على الرقم القياسي العام السعار المستهلك كون النتائج جاءت متقاربة جداً مع الطريقة غير المباشرة وذلك ع

 .زمنية قصيرة التظهر فيها اآلثار الموسمية بدرجة واضحة كالسلسلة المدروسة

القياسي السعار المستهلك حيث تكون التأثيرات الموسمية اكثر  االستمرار في رصد االنماط الموسمية في السلسلة الزمنية للرقم .2

ون طرق التعديل الموسمي اكثر فاعلية في تقدير قيم المعامالت الموسمية وضوحاً في السالسل الزمنية الطويلة وفي هذه الحالة تك

 .وازالة تأثيرها

بدالً عن التعديل الموسمي في الوقت الراهن  Core Inflationاالعتماد حالياً على الرقم القياسي السعار المستهلك بعد االستبعاد  .3

 .عديل الموسمي المتبعة ونعتقد انه يفي بالغرض حالياًكون منحني هذا المؤشر كان مقارباً الى حد ما لطريقة الت

والمستعملة من قبل بعض مكاتب االحصاء مثل مكتب  ARIMAاعتماد طرق تعديل موسمي اكثر تطوراً كتلك التي تعتمد نماذج  .4

واستعمال برامجيات دولية للتعديل الموسمي لبيانات الرقم القياسي . وغيرها من المكاتب الدولية BLSاحصاءات العمل االمريكي 

  .  السعار المستهلك المعتمدة في تلك المكاتب
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